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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Modernisasi pendidikan Islam nampaknya sudah menjadi keharusan 

sejarah. Hal ini dilakukan karena kompleksitas tantangan dunia hari ini, menuntut  

lembaga pendidikan Islam agar senantiasa inovatif dan kreatif, sehingga bisa 

survive dan eksis dalam menjawab tantangan zaman. Survey membuktikan, 

tatkala sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, maka 

peluang dan prospeknya untuk maju dan kompetitif cukup besar. Sehingga 

pendidikan Islam diharapkan secara akademis bermutu tinggi, dan secara sosial 

juga sangat bergengsi.  

Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dilakukan SMA Darul Hikam 

adalah pendidikan karakter melalui Taqwa Character Building (TCB).  

Pembentukan akhlak atau karakter melalui 7 nilai TCB (Ikhlas, Sabar, Amanah, 

Disiplin, Peduli, Cerdas dan Ihsan) ini, merupakan sebuah ikhtiar untuk 

mempersiapkan out put (lulusan) yang tidak hanya memiliki prestasi yang 

mumpuni, tapi juga disokong oleh karakter yang kuat, sebagaimana motto 

sekolah:  Berakhlak Berprestasi.  

Pendidikan karakter berupa TCB tersebut -yang berangkat dari konsep 

akhlak dalam Islam-, merupakan tujuan hampir sekolah-sekolah yang berbasis ke-

Islam-an. Sebab, akhlak dikualifikasikan sebagai bagian dari agama, dan 

kehadiran Islam (baca: Nabi Muhammad SAW) adalah untuk menyempurnakan 

akhlak. Tidak heran hampir semua sekolah yang berafiliasi dengan lembaga atau 

yayasan Islam, dapat dipastikan sangat menekankan pendidikan akhlak sebagai 

bagian dalam pembelajaran di sekolah. Inilah yang menjadi “faktor pembeda” 

antara sekolah-sekolah pemerintah (baca: negeri) dengan sekolah-sekolah umum 

yang berbasis ke-Islam-an.  

Dalam rangka internalisasi nilai-nilai TCB bagi para siswa, dilakukan 

dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter TCB dalam pembelajaran. 

Pengintegrasian nilai karakter TCB tersebut dalam pembelajaran Sejarah 

Indonesia, dilakukan sejak proses perencanaan pembelajaran (dalam Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran/RPP) sampai dengan proses pembelajaran di kelas. 

Bahkan untuk lebih memaksimalkan pendidikan TCB tersebut, internalisasi nilai-

nilai TCB juga dilakukan dalam aktivitas ekstrakurikuler, serta diimplementasikan 

dalam kehidupan akademik di lingkungan sekolah. 

Walaupun secara konseptual, dalam RPP sudah secara formal 

dicantumkan nilai-nilai TCB, hanya saja dalam implementasi pembelajaran 

Sejarah Indonesia di kelas, integrasi nilai TCB dalam aktivitas pembelajaran 

belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena memang belum ada 

kerangka yang jelas dalam RPP, sebagai langkah operasional bagi guru dalam 

mengimplementasikannya pada pembelajaran di kelas.  

Akibatnya, hasil dari implementasi pendidikan TCB dalam pembelajaran 

Sejarah Indonesia, seperti kegiatan Upacara Bendera setiap hari Senin, Kegiatan 

Upacara 17 Agustus, Penghargaan terhadap tokoh sejarah, Cinta bangsa dan tanah 

air, nasionalisme, pemahaman dan pemaknaan terhadap peristiwa Sejarah, serta 

perilaku-perilaku lain dalam  aktivitas pembelajaran, belum menampakkan hasil 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tampak dalam pola perilaku 

siswa-siswi pada saat pembelajaran Sejarah Indonesia. Terjadi kontradiksi antara 

nilai-nilai ideal TCB dengan pola perilaku yang para siswa tampilkan.  

Untuk itu perlu upaya yang lebih intensif dalam rangka memaksimalkan 

pendidikan karakter TCB dalam pembelajaran Sejarah Indonesia bagi para siswa. 

Di antara upaya yang dapat dilakukan adalah: Pertama, Tahap Pembiasaan. Perlu 

proses pembiasaan atas nilai-nilai TCB dalam setiap aktivitas di sekolah, baik 

oleh Kepala Sekolah, Guru, karyawan, dan siswa-siswi, dan juga orang tua. 

Utamanya dalam aktivitas pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas, secara 

integratif dimasukkan dalam proses pembelajaran. Untuk lebih memaksimalkan 

proses pembiasaan nilai-nilai TCB bagi para siswa, seyogyanya para siswa-siswi 

SMA Darul Hikam tersebut, untuk berdomisili di asrama.  

Kedua, tahap pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku dan 

karakter siswa. Dalam konteks ini perlu pembinaan (lagi) secara intens terhadap 

guru sejarah) tentang TCB dan implementasinya dalam pembelajaran. Dengan 

pemahaman tentang TCB yang lebih komprehensif dan holistik, tidak menjadi 

alasan bagi guru sejarah untuk tidak bisa menginternalisasikan nilai-nilai TCB 
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dalam pembelajaran sejarah. Selanjutnya upaya pemahaman dan penalaran 

terhadap nilai-nilai TCB dilakukan kepada para siswa. Sehingga nilai TCB benar-

benar terinternalisasi dalam diri setiap siswa-siswi SMA Darul Hikam.   

Ketiga, tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan siswa dalam 

kenyataan sehari-hari. Dalam konteks ini implementasi nilai-nilai TCB harus 

dilakukan secara simultan dan berkesinambungan oleh para siswa-siswi, baik di 

sekolah maupun di rumah (maupun di kos). Pola perilaku mereka selalu mengacu 

pada ketujuh nilai TCB tersebut, sehingga menjadikan perilaku-perilaku mereka 

lebih bernilai positif dan kontributif, baik bagi diri, keluarga, maupun 

masyarakatnya, dan termasuk juga bagi sekolah.    

Keempat, tahap pemaknaan. Pemaknaan ini perlu dilakukan, sebagai ajang 

evaluasi dan  refleksi atas implementasi nilai-nilai TCB. Pada tahap ini, siswa 

diajarkan tidak hanya sekedar mengetahui nilai-nilai TCB dan implementasinya 

dalam aktivitas keseharian, tapi juga memahami makna nilai TCB tersebut, dan 

kemanfaatannya dalam kehidupan. Dengan ini diharapkan para siswa tidak 

sekedar menjadikan nilai TCB sebagai hapalan yang diimplementasikan dalam 

keseharian, tapi juga sebagai nilai yang benar-benar melekat dan (bila perlu) 

mendarah daging dalam diri para siswa, sehingga dalam aktivitasnya mereka 

secara otomatis selalu diwarnai oleh nilai-nilai TCB tersebut. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan temuan, pembahasan dan simpulan mengenai pendidikan 

karakter Taqwa Character Building (TCB) dalam pembelajaran Sejarah Indonesia 

di SMA Darul Hikam, maka ada beberapa rekomendasi yang ingin peneliti 

sampaikan.   

1) Guru Sejarah. Guru sejarah selain harus memiliki keterampilan mengajar 

sejarah yang kreatif dan inovatif, seyogyanya harus lebih memahami tentang 

TCB. Sehingga selain dapat mengembangkan pembelajaran Sejarah Indonesia 

yang  mengasyikan dan menyenangkan bagi para siswa, guru juga dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai TCB dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, 

sehingga menjadikan pembelajaran Sejarah Indonesia menjadi lebih bermakna 

dan berdaya guna dalam rangka membentuk karakter siswa yang lebih baik.  
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2) SMA Darul Hikam. SMA Darul Hikam seharusnya lebih mempersiapkan 

seluruh stakeholder-nya agar benar-benar memahami TCB, dan selanjutnya 

mempraktekkan TCB dalam aktivitas keseharian di sekolah dan pada saat 

pembelajaran (bagi guru). Selanjutnya SMA Darul Hikam bisa 

mempersiapkan lingkungan yang lebih mendukung ke arah implementasi 

nilai-nilai TCB dalam kehidupan para siswa (di sekolah dan di rumah).  

3) Dinas Pendidikan. Konsep TCB dan implementasinya dalam pembelajaran 

(khususnya pelajaran Sejarah Indonesia), perlu kiranya menjadi salah satu 

alternatif pemikiran dalam rangka implementasi pendidikan karakter di 

sekolah, walaupun nilai-nilai karakter yang diaplikasikan tidak harus sama 

persis.    

Menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan sarat akan nilai tentu 

sangat jauh lebih baik ketimbang pembelajaran yang hanya memaparkan sederet 

peristiwa masa lalu saja. Akhirnya, peneliti dapat menyatakan bahwa 

pembelajaran sejarah dapat pula berkontribusi dalam menanamkan pendidikan 

karakter, sebagai upaya membangun bangsa yang berkepribadian, yang dengan ini 

akan terwujudlah negara dan bangsa ini sebagai bangsa yang berkarakter, 

berkepribadian, dan bermartabat.   

 

 


